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 כי תצאשבת פרשת 
   :3119 –השבת צאת , :3318 –  תכניסת השב
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(229.9.) -תשפ"ב  לולבא י"ג   

 

 

 

  

  ...גם חיוך מציל        

ּיֹוםנעם בטר           של תרגיל אר"ן                     צילם: אליקים איטלי  בַּ
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   לך  ואני תפילתי

 18:45–תפילת מנחה בימי החול 

 כי תצא   פרשת    שבת 

 הדלקת נרות  - 18:33

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 19:49

 שחרית ומוסף  - 08:30

 גדולה  מנחה - 13:30

 קטנה מנחה  - 17:30

 שיעורו של הרב אילעאי  - 17:45

 )חצי שעה(  בבית הכנסת              

 שירי סעודה שלישית עם  - 18:15

 ומקהלת   החזן חיים שטרן              

 בדשא בית סביון. -ידידים               

 תפילת ערבית   - 19:31

 ית והבדלה מוסיקל               
 

 
 

 

 אפרת ויואב,  להוריםדבורה,  עם לנישואיךליעקב בית אריה *  
 ולכל המשפחה. א וסבא אסתר ומיכה, תלסב               

 ניצן שמעון,  לבוא בברית הנישואים עם בח"ל על ההודעה על כוונתך * לאביב עמיר             
 .ה ועפרה ולשבט 'לאילה ונדב, ליוסקברכות               

 לשושנה וגדי. בן להולדת הנכד, * לדנה וריק מדניק             
 עזרא ומנוחה.  של כדהנמוריה ויגאל,  בתתמר,   לבת המצווה של הנינה* לחנה שבט             

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. שבת  14.9תתקיים אי"ה ביום רביעי, י"ח באלול ) חןובח"ל  הדר זלקינד* חתונתם של  
 חתן בשבת פרשת כי תבוא.

חתונה  (  )22.9יום חמישי כ"ו באלול )תתקיים ב סןבח"ל  עם  דור צרויהחתונתו של  *  
 ( ליבנה חוץושבת חתן מ

 

 .תזכורת: לבעלי השמחה יש עדיפות בקבלת דירות אירוח לשבת

 

 להתראות בשמחות ! 

 מזל טוב ! 
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  נעמה סולטניק"לא תוכל להתעלם" / 

של   המצוות  שיאנית  היא  תצא'  'כי  פרשת 

מצוות 'עשה' ו'לא תעשה'   74  –כל הפרשות  

להבין   וקשה  בה,  נבחרו כלולות  כיצד 

מצוות  אלה.  לצד  להופיע  אלה  דווקא 

די  מצווה  לכאורה  שהיא  אבדה,  השבת 

זכתה לפירוט יוצא דופן  –קטנה ו"מקרית" 

באופן יחסי, שהוליד מטבע הדברים הלכות 

רבות על אופן קיום המצווה. וכך זה מופיע 

 בפרשה:

יֹו  " שֵׂ ֶאת  אֹו  ָאִחיָך  ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  לֹא  )א( 

ם  ְתִׁשיבֵׂ ב  ָהׁשֵׂ ֶהם  מֵׂ ְמָת  לַּ ְוִהְתעַּ ִנָדִחים 

ְולֹא  ֶליָך  אֵׂ ָאִחיָך  ָקרֹוב  לֹא  ְוִאם  )ב(  ְלָאִחיָך: 

ד  ִעְמָך עַּ ְוָהָיה  יֶתָך  ְפתֹו ֶאל תֹוְך בֵׂ ֲאסַּ וַּ ְעתֹו  ְידַּ

לֹו ֹבתֹו  ֲהׁשֵׂ וַּ ֹאתֹו  ָאִחיָך  ֲעֶשה  ְדֹרׁש  תַּ ן  ְוכֵׂ )ג(   :

ְלָכל   ֲעֶשה  תַּ ן  ְוכֵׂ ְלִשְמָלתֹו  ֲעֶשה  תַּ ן  ְוכֵׂ ֲחֹמרֹו  לַּ

ד ִמֶמּנּו ּוְמָצאָתּה   ת ָאִחיָך ֲאֶׁשר תֹאבַּ דַּ לֹא  ֲאבֵׂ

ם  ":תּוַכל ְלִהְתַעלֵּ

 

שבסיפא   האחרונות  המילים  "לא    -שלוש 

ה אם  מקומן?  מה  להתעלם",  חלק    ןתוכל 

זו   לכאורה  חזרה מיותרת,  מפירוט הציווי, 

  .... תראה  ש"לא  א'  בפסוק  נקבע  כבר  כי 

והתעלמת מהם" )השור והחמור(, ובהמשך  

להתעלם   שאין  שוב  כתוב    –מודגש  שהרי 

למדו   אגב,   ומכאן,  תשיבם",  "השב  בכפל 

יש  "  :חז"ל פעמים  וחמישה  ארבעה  אפילו 

 ל' ב(.   אלהשיב את האבדה" )בבא מציע

הוא    להתעלם"   תוכל  "לא  חזרה אם 

המצווה של  נוספת  היה  .  והדגשה  לכאורה 

מספיק לומר "לא תתעלם". למה לשון "לא  

המילים  את  מפרש  אכן  אונקלוס  תוכל"? 

לציווי   נוסף  ְרׁשּו    "  -כדגש  ָלְך  ית  לֵׂ

ּה ָסיּותַּ כלומר אין לך רשות להתעלם,    –"  ְלכַּ

כותב רש"י  להתעלם'     :אבל  תוכל   –'לא 

 אותו"."לכבוש עינך כאילו אינך רואה 

 את אחיך. )לא את האבדה שלו(. –אותו 

מסביר   משה"(  )"תורת  אלשיך  משה  ר' 

שאחרי שקיימת מספר פעמים את המצווה  

בשמלה,   – ופעם  בחמור  פעם  בשור,  פעם 

בעיניך שלא   כך תהיה המצווה חביבה  "כל 

 תוכל להתעלם מעצמך ותעשנה". 

ונחזור  המצווה  את  שנתרגל  ככל  כלומר, 

נרגיל   כך  על עליה,  לחשוב  עצמנו  את 

  –אחרים ולפתח אמפטיה לצערו של האחר  

וכבר לא נוכל להעמיד פנים שאיננו רואים,  

 לא נוכל להתעלם.  

נוכל   שלא  לא  הוא  רש"י  של  החידוש 

נוכל  לא  שכבר  אלא  מהאבדה,  להתעלם 

 להתעלם מהאדם עצמו. 

אם כך, מצוות השבת אבדה אינה מתרכזת 

חברתי ובסדר  לאחר  שאבד  ברכוש  , רק 

אלא מחייבת אותנו לצאת מגדרנו ומטילה 

העובדה   מעצם  האחר,  כלפי  חובות  עלינו 

אותנו  מחייבת  היא  בדרכנו.  שנקרה 

האבדה,   את  רק  לא  ולראות  מבט  להישיר 

אלא גם את אחינו ואחיותינו בצערם, ואם  

להתעלם,  לא  התקווה,  להם  אבדה  חלילה 

 . ולהשיב להם אותה

. 
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 א

 דלת פתוחה  

שסיימו   היקרים  לצעירינו 
בשנת   י"ב  ,  2010כיתה 

מסלול   את  סיימו  והקיץ 
הכיתה   בהגיע  צעירים, 

 : 30לגיל  

 

  רוזנבליט( רותם אדר( 

   )תמר אטיאס )מובשוביץ 

  גיא אסולין 

  פז בגלייבטר 

  רונן בלנקשטיין 

 )אפרת גדיש )אייל 

  ברק גדסי 

  יוחאי גליק 

  מרב גנוסר 

  שירה הקשר 

 סמןיעדן וי  

  נחום חיות 

  )אלה טסלר )ארונוף 

  ליאור כהן 

  אור ליבר 

  איל מוזס 

  שי מניס 

  פלג נחליאל 

  מגל עפרוני 

  שניר טסלר 

 

 
 

 ברכת הדרך 

 מש"קית חינוך. שהתגייסה השבוע ותהיה  בנדב לצליל

 ! בטוחים שתעשי חיל  -בהצלחה רבה בשירות 

 גאים ואוהבים 
 ועדת צעירים 
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שמייח,  א שם  שהיה  הפתיחה    ִמְפָקדבומרים 

 .  של שבט מידב

מספרת:   אריכא  הפעילות  רעות  שנת  לפתיחת 

שבועות   מספר  כבר  מתכוננים  אנחנו  בצופים 

ישב כוללים  האלה  השבועות  צים  "טובים. 

דים,  "למשל: מרכזות, ראשג  ,בפורומים שונים

הדרכה בנוסף  צוות  גדודיים.  השנה    ,וצוותים 

דרש    הקמנו  וזה  אש  הכנות    מאיתנוכתובת 

 .עבודה יותר מאומצתמוקדמות ו

המדריכים  במ על  מכריזים  אנחנו  פקד 

החניכים  החדשים  דים  "והראשג גדוד.  כל  של 

יהיה המדריך שלהם   , מצפים מאוד לראות מי 

 וממש כיף לראות את זה. 

בטקס עצמו כל פעם קוראים לצוות של הגדוד,  

 ד׳ וממשיכים לפי הסדר.   בגדוד מתחילים 

כל מדריך נכנס עם גלימה שהוכנה מבעוד מועד  

 תפקידו.   מהם ועליה רשום  ע״י הפעילי

הצוותים כל  שנחשפו    ִמְפָקד מעבירים    ,לאחר 

וסבב מורלים. לסיום שרים את המנון הצופים  

 ומתחלקים לפעולות פתיחה לפי גדודים. 

  שנה טובה ומוצלחת לכל שבט מידב ל  איחולים

ולהתפתח לצמוח  להמשיך  ונצליח      .ושנדע 

 
 שכב"ג שבט מידב 

 

 

    

 י מידב גדוד ד', הראשג"ד יובל אפרת       

 עוברים דירה 

תפסנו רגע קטן מול ביתם הקודם של משפחת  

שבו   מהמאמץ  קצת  שמשקף  רגע  וסטרייך. 

לדירה   המעבר  בשלב  משפחות  נמצאות 

זה,   את  עברו  כבר  משפחות  תשע  החדשה. 

לשכוח   אחריהם  ולבאים  להן  מאחל  והמדור 

ץמהר את הקטע ה מֵׂ  , וליהנות מהדירה. ְמאַּ
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 יהודה שריד /  תרגיל צח"י בשיתוף איחוד הצלה

צח"י   בהשתתפות  הצלה"  "איחוד  של  גדול  תרגיל  ביבנה  אצלנו  התקיים  הערב  בשעות  שלישי  ביום 

 וצוותי החירום שלנו: חילוץ, כוננות, כיבוי אש, בטחון, רווחה, רפואה.  

התרחיש בתרגיל היה מורכב  באופן יחסי, ודימה נפילת טיל על חד"א בעת שהתרחשה בו פעילות של  

  50. בשני האתרים היו נפגעים רבים בדרגות פציעה שונות. )מעל  4הרס את בית    כשטיל נוסף   , בני הנוער 

 נפגעים, וזה המון!( 

בק  אצלנו  הטילים  נפילת  על  בהיוודע  האירוע,  י מיד  לזירת  הגיעו  הוקפצו,  שלנו  החירום  צוותי  בוץ, 

ולקבל   ע תוך מאמץ להבין את האירו   , והחלו בעבודת החילוץ. מטה צח"י התכנס גם הוא ובהרכב מלא 

 ולסייע בכל הדרוש לכוחות המחלצים.    , את תמונת המצב ואת המשמעויות שלו עלינו כקהילה 

סיון להיות קרובים עד כמה שניתן למציאות, חברו אלינו  י לאחר כחצי שעה מתחילת האירוע, ותוך נ 

וד העורף  כן הגיעה אלינו יחידת חילוץ מפיק ו ליבנה כוחות רפואה )גדולים( נוספים )מאיחוד הצלה(,  

 ועוד צוות מסיירת צנחנים למטרת סיוע בחילוץ ובפינוי הפצועים.  

טוב  תרגול  היה  זה  הנהלים,    , מבחינתנו  את  ולחדד  לשוב  אותנו  שמחייב  תרגיל  שהתקיים.  וחשוב 

 עצמנו ולנסות להשתפר ולהיות יותר טובים וחדים.    את  לבדוק  

לתרגיל   בהכנות  ואמצעים  זמן  הרבה  השקיעו  הצלה  באיחוד 

שלנו   הנוער  בני  דימו  הרבים  ה"פצועים"  את  עצמו.  ובתרגיל 

וחברים נוספים שהתנדבו לכך )ותודה לכל המתנדבים!(. הפצועים  

כדי   ושוב,  אופרו ע"י מאפרות מקצועיות לסוגי הפציעות השונות 

שאפשר  כמה  עד  בשטח.    לדמות  פשוטה  הלא  המציאות  את 

למתבונן מהצד זה נראה מאד מרשים ומקצועי. הקימו חפ"ק עם  

אמבולנסים   של  רב  מספר  ברחפן,  הסתייעו  שליטה,  מערכות 

לנו   הקרובים  החולים  מבתי  לאחד  "פצועים"  פינוי    --  שתרגלו 

שהש  רמקולים  באמצעות  כאוס  אווירת  לייצר  דאגו  עצמו  בשטח  ו"אסותא".  העת  "קפלן"  כל  מיעו 

 סירנות ורעשי רקע שחייבו לתפקד באופן הקרוב ביותר למציאות.   

בעתיד.   לשפרם  ולפעול  להתייחס  עלינו  שאליהם  שונים  נושאים  עלו  התרגיל  של  הראשוני  בסיכום 

חשוב ורגיש בכל אירוע וודאי באירוע כדוגמת זה שתורגל.    סּוֶפר זהו תחום    -  תחום הרווחה לדוגמא:  

   -  תחום הדיווחים רבה אנשים לצוותי הרווחה לצורך מילוי משימתם בהיקפים כאלה.  חסרים לנו ה 

לצח"י   הכוחות  בין  ותקשורת  )לרוחב(,  עצמם  הכוחות  בתוך  הרציפה  התקשורת  ביותר  חשובה 

)לאורך(.   לכוחות  חוץ ודיווחים מצח"י  גורמי  עם  עם    -  קשר  שיהיה בקשר  הגורם  יהיה  מי  להחליט 

 בתקווה גדולה שנישאר בתחום האימונים בלבד!  . גורמי חוץ בעת אירוע 

 

  

 . צילם: אליקים איטלי מאפרים את איתמר סולטניק 
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 שיחה עם רחלי ויצמן /  שנה חדשה בפתח

נהנים בשנים האחרונות    חברי יבנה ותושביה

ומופקת   מגוונת  עשירה,  תרבות  מפעילות 

שמרכזת את פעילות  היטב. שאלנו את רחלי,  

 : שנה שביעיתכבר  התרבות

אנרגיות   - על  לשמור  מצליחה  את  איך 

 במי את נעזרת? ,מתחדשות? במה

אכן,   הירחלי:  תה  יזו 

עשייה  ברוכת  שנה 

שבה   תרבותית, 

את  לחגוג  גם  הצלחנו 

ה צוות    ,80-שנת  עם 

זו.  למטרה  שנבחר 

השתדלנו ליצור תרבות 

למרות מגפת הקורונה, 

קהילתי.   יחד  של  פעילויות  היה  כשהמוטו 

את   ומעצבת  בונה  שתרבות  מאמינים  אנחנו 

הראשי,   העורק  היא  שהתרבות  הקהילה, 

לשמור   אנחנו שם. מאוד מאתגר  זה  ובשביל 

הרבה   דורש  זה  עשייה,  של  גבוה  מתח  על 

ק ועבודה  לעבוד  חשיבה  משתדלת  אני  שה. 

הגיל  כמו:  המערכות  כל  עם  פעולה  בשיתוף 

  .הספורטוהחינוך, הבריאות   השלישי,

ואני  מאוד  טובים  הללו  הפעולה  שיתופי 

הוועדה   חברי  כן  כמו  כך.  על  שמחה  מאוד 

מזמנם   הרבה  ותורמים  חושבים  עובדים, 

 החופשי כדי להוציא את התוכניות לפועל.

כדי    - נדרש  של  מה  רמה  אותה  על  לשמור 

 עשייה תרבותית בהמשך? 

כדי לשמור על אותה רמה של עשייה, אנחנו  

 שיתוף פעולה מצד החברים. ל  זקוקים

פעילות,   ויוזמים  באים  שחברים  אומר  זה 

תרבות  לתורנויות  באים  לצוותים,  מתנדבים 

 רועים.יומשתתפים בא

לוח  על  לתלות  נהגתי  האחרונות  בשנים 

שלהמודעות   א  רשימה  התרבות יכל  רועי 

 קשנו מחברים להשתבץ לצוותים.יוב

לצערי הרב  אך  ענות טובה,  יתה ה יבתחילה הי

הלך  זה  לשנה  משנה 

נרשמוופחת בעיקר   . 

 .נשים

להבין   בלי  שחייבים 

לא   לצוותים  התנדבות 

לקיים   אופן  בשום  נוכל 

של   הגדול  המגוון  את 

התרבותיא בלי   .רועי 

חמצן, אין  א  הצוותים  צוותים  גיוון  בלי  ין 

אין יצירתיות. דאגה גדולה שמטרידה אותי  ו

להתנדבהיא    היום לחברים  לגרום   , איך 

בצוות את    ,להיות  ולהוציא  ראש  להגדיל 

 הפעילות לפועל.

מיצירה  אנחנו   חלק  להיות  אתכם  מזמינים 

שלנו תרבותית  ונאחד    ,מקומית  נייחד  ובכך 

 את הקהילה שלנו.

מקוונת  נשלח  בקרוב   אני הרשמה  לצוותים. 

ה  מאוד  מקווה וגבוהה,  ישתהיה  טובה  ענות 

 רועים הבאים. י נוכל להתחיל לתכנן את הא ש ו 

ומה   החגים,  תוכניות  את  נפרסם  בקרוב 

הסדנאות ל  מתוכנן החוגים,  החגים,  אחר 

 . ועוד ועוד

מחכה  אני  מזה  יותר  אבל  לחכות.  למה  יש 

צוותים   ולרשימת  פעולה  לשיתוף  ומצפה 

 מלאה. 
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 על קבורת ארץ ישראל שידור כתבה

הכין כתבה על קבורת ארץ ישראל )ליקוט  11 "כאן"ערוץ 

 עצמות(. במסגרת זו הם היו גם פה וראיינו מספר חברים. 

הכתבה צפויה לעלות במהדורת החדשות המרכזית של  

 ביום ראשון.  הערוץ

 יואב בית אריה

 

  -  מזוןהבקרת  המשך  

 ביצים בחנות 

האספה  החלטת  בעקבות 

לקידום בקרת המזון ובהמשך 

היבשים להכנסת   המוצרים 

לחנות, אנו נערכים לשלב הבא 

נ הביצים בצבו  של  הכנסה  ע 

 לחנות.

יועברו   הקרוב  השבוע  במהלך 

למתחם  מהמיני  הביצים 

 החנות.  

הביצים   ,לידיעתכם גבי  על 

--מצוינים שני תאריכי תפוגה  

חיי   לאורך  מתייחס  האחד 

בקירו הנשמרות    רהביצים 

הנשמרות  לביצים  והשני 

 . בטמפרטורת החדר

של  שבירה  למנוע  מנת  על 

התשלוםביצים  ה , בעמדות 

שלוקחים  ביצים   חברים 

אית  מתבקשים לעבור    ןלא 

במעמד  לציין  אלא  בקופה 

הקרטונים   פרהרכישה את מס

הביצים   הם של  אותם 

 םולפני צאת   ,לקחת  מעוניינים

ממדף  לאסוף  מהחנות 

 הביצים את קרטוני הביצים. 

 הביצים הן בסבסוד מלא. 

בקרת  לנו  יאפשר  המהלך 

במסגרת  יותר  טובה  צריכה 

 בקרת המזון עליה החלטנו. 

 רלב מיכל סופר ב
           מנהלת אשכול השירות                                                                 

 מנהלת החנות  -יפעת וולף
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 אלישע תשבי /  בית הקבוצה

שמר נעמי  שירי  בערב  אתמול    ,השתתפתי 

וב מגוונים,  קהלים  השתתפו  ניהם ישבו 

השתתפות את  הבנות   ןראיתי  של  הפעילה 

והשתלבו   שנים  בשנכנסו  מספר  לפני  תוכנו 

לעצמי  וחשבתי  בקבוצה,  בית  במסגרת 

בהקמת   המעשה  שהמעשה  הוא  הבית 

החברתי הגדול ביותר שעשינו כחברה בשנים  

לקליטת   זאת  ניתן להשוות  האחרונות. אולי 

אולי  יפל או  הארבעים  בשנות  השואה  טי 

שנות ל בתחילת  עציון  כפר  נשות  קליטת 

יבנה  על  שהשפיעו  אירועים  החמישים, 

טוב   עשינו  לבנות,  טוב  עשינו  לתמיד. 

שלה בעיקר  ןלמשפחות  אך  משהו ,  עשינו 

לחפש     .שלא נתבשם בצמרות העצים  ,לעצמנו

ולילד לעצמנו  משהו  בגובה יעוד  ולראות  נו  

הפשוטים יהע צרכיו  ואת  הזולת  את  ניים 

אדם  יוהבסיסי בן  שכל  ולראות  להרגיש  ם, 

בצלם הנפלאות    ,כן  .נולד  שהבנות  מה  זה 

 האלו עושות לחברה שלנו. 

ש  ספק  משוגעים כל    ירמאחואין  יש  רעיון 

שמובל יש ידבר  זה  במקרה  וגם  אותו,  לים 

ולהקמת   להחלטות  שהובילו  וחברים  חברות 

יום  ביום  ומשקיעים  הזה,  החשוב  הבית 

הפסיביים  השותפים  ואנחנו  בקדושתו, 

שמחזיקים   אלה  את  ולכבד  להודות  צריכים 

ואיזה  הזה.  הגדול  המפעל  את  כתפיהם  על 

תודה   להגיד  מתאים  יותר  בערב    מאשרזמן 

 המון תודה.   ,אז אנשים מסורים .ראש השנה

בכותרת  ,ולסיום טעיתי  השם    .לא  זה  אולי 

 המתאים יותר.  

 שנה טובה! 

 )נכתב לפני שבועות אחדים(         םרקוויא

שעבר   ,ספד על משהו שחדל להתקייםהרקויאם =  )
 ובטל מן העולם(. 

 נפל דבר בשישי האחרון 

 המדים כובסו והוכנסו לארון 

 ומדים הרבהשקיות כובעים 

 כובסו גוהצו וקופלו יפה יפה

  לתת שירות. והכול נעשה באהבה ורצון

 עשרות נשים וגברים עמלו וטרחו 

מדי  את  ולגהץ  לייבש  לכבס  כדי  והכול 

שקיות שנפתחו ועוד   ,חולצות שאבדו  ,חיילנו 

 .והכול מתובל בקורט של אהבה וכבוד ועוד.

 *** 

תמה תורנות  ,כך תם עידן  

מסירות  והסתיימו להן שעות של רצון טוב   

והכול כדי שחיילנו וחיילותינו יקבלו את 

 המדים נקיים ומגוהצים במועד הרצוי. 

 ע"ע                                                              

בשעה   11.9.22ביום ראשון, ט"ו באלול, 

 באולם אירועים, יתקיים 20:00

 בנושא   אילן שחם   הצלםמפגש עם 

 "יופיו של הֶזן –"יפן     

פתוח לקהל הרחב . צוות הגיל השלישי  

( בשעה  12.9יום שני, ט"ז באלול, )ב
  סביוןבית יתקיים בממ"ד    ,17:30

                           - מפגש בין ערביים בספרות
 בין סיום להתחלה

 "שירים במעגל השנה" 

 יהודית בר יש"ע  גרשוביץ עם 

   , פתוח לכולםהציבור מוזמן בשמחה
והגיל השלישי צוות בית סביון  
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 משולחנה של הנהלת הקהילה 

ערה   תנועה  הערב  בשעות  ושלישי  שני  בימים 

זו   היתה  שני  ביום  האוכל.  חדר  סביב  נרשמה 

חתונתם המשמחת של יעקב ודבורה בית אריה  

אר זה תרגיל  היה  חד  במעבר  שלישי  ,  "נוביום 

אזור באותו  שהתקיים  העורף  פיקוד    . תרגיל 

אם לא    ,שהיה מהגדולים שהיו אצלנו  ,התרגיל

טילים באזור חדר    דימה נפילות  ,הגדול שבהם

היתה   הנפגעים  וכמות  נגרם  רב  הרס  האוכל. 

בסדר גודל שקשה להכיל. אנחנו נכנסנו לאירוע  

ההצלה   איחוד  של  התרגיל  תחילת  לפני  שעה 

שלנו,   הכוחות  של  פנימי    תרחישבתרגול 

מציאות. כעבור שעה החל התרגיל  גם בשיקרה  

פיקוד העורף,    ושל איחוד הצלה שאליו הצטרפ

וכ  היינו  משטרה  שלישי  יום  עד  נוספים.  וחות 

  ולהביןבהכנות. רק בתרגיל עצמו יכולנו ללמוד  

תמונת המציאות ברגע אחד, וזה    משתנהכיצד  

שיירת   למקום,  זרמו  רבים  כוחות  תרגיל.  רק 

מתוך   פעל  שלנו  החפ"ק  נכנסה.  אמבולנסים 

התכנסנו,   התרגיל  בסיום  משרדים.  בנין 

שלנו צוותים  מפקדי  עם  ביחד    שפעלו  החפ"ק 

התרגיל   את  ראשונית.  לקחים  להפקת  בשטח  

ואבשלום   בחפ"ק  טסלר  צביקי  ליווה  שלנו 

יהודה   מבית,  התרגיל  את  ניהל  בשטח.  טסלר 

התרגיל   בסיום  התחושה  הצח"י.  ראש  שריד 

כוחות   עם  הפעולה  ושיתוף  טובה  היתה 

  ואפשרהשזורמים לאירוע שכזה היתה מלמדת  

בהתר  הגדולה  התמונה  את  לראות  חש  לנו 

נקראים    ,אירוע זה  מסוג  שתרגילים  וכמו 

 "שלא נדע". 

ודבורה.   יעקב  ציינו את חתונתם של  בהתחלה 

השנה אנחנו הולכים לשבור את שיא החתונות  

אחת דשא    ,בעונה  של  הגדולה  שעתו  וזו 

החופות ששוב הוכיח שלא צריך את הדשא של  

השכן גם אם הוא ירוק יותר. עד כה התקיימו  

ועוד    שש עכשיו    שלושחתונות  כבר  לפנינו. 

והודי ל  המקום וצמד  ישבח  המזון  לענף  ה 

שטיין ושרי  שליסלברג  מיכל  לכל  ו  המעצבות 

זאת   שעושים  הרבים  והמתנדבים  התורנים 

  , ותודה מיוחדת ליניב וולף שר הטכס  .באהבה

שמלווה את החתונה ומדייק אותה מבוקר ועד  

 שאחרון האורחים עזב את רחבת הריקודים.  

 

 רים אספת חב

במוצאי שבת תתקיים אספת חברים שעל סדר  

המשק   למנהל  מינויים:  ועדת  הצעות  היום 

לאישור השלמת    ודוסי אלטמן  ,שלמה נחליאל

)הצבעה   שנים.  לארבע  אנוש  במשאבי  קדנציה 

 בקלפי מחוץ לאספה( 

משקיים,   בעניינים  תדון  האספה  מכן  לאחר 

ענף   מזון,  במרכז  השקעות  תקציבי  הקדמת 

חלופית אנרגיה  בנושא  הסכמים  וכן    ,הלול 

שנתי.   חצי  תמחיר  דו"ח  הזמן  שיספיק  וככל 

ולכן החברים נקראים   לא תשודר בזוםהאספה 

 אוכל. לחדר ה

 MRKYAVNE@CLALIT. ORG.IL  -דוא"ל    1221  –הצלה    / איחוד   050-6998317אחות חירום   מרפאה:
 שעות קבלה ד"ר מיטל: 

 . 16:45-15:45  -  ( 15.9)   ה' ום  , י 13:30-10:30  -(  14.9)   ד' יום  ,  16:45-15:45  -( 12.9)   ' ב יום  

 14:00-07:30להזכירכם ביום חמישי המרפאה תהיה פתוחה בין השעות 
 עד כאן להפעם,                                 

 צוות המרפאה                                                   
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ְתִחיל                      ֶמה ְלהַּ                       בַּ

         

                                                                             אליהו אלי           
  

י ְתִחיל ָצִריְך ֲאִני אּולַּ ּיַּי,   ֶאת ְלנַּּקֹות   ְלהַּ  חַּ

ְתִחיל, ֶמה ֲאָבל  ְלהַּ ְתִחיל?   בַּ  ְלהַּ

י ק אּולַּ לֵׂ ד ֲאסַּ חַּ ק  פַּ  דַּ

ר בֵׂ ָשִנים   ִעם ֶׁשִהְצטַּ  הַּ

ְׁשָמה   ֶׁשל ְוקּוִרים  אַּ

ילֹות.  ִבְדָמָמה ֶׁשִּנְטוּו לֵׂ  בַּ

ל אֹו ְלגֵׂ ְבִדידּות  ֶאת ְתִחָלה  ֲאגַּ  הַּ

 ְלִקיר ִמִּקיר  ֶאְצִלי ֶׁשִכְסָתה

ֶּקה ֲאנַּ ְחֶתיָה,  וַּ  תַּ

י ְבִריק ֶׁשָתׁשּוב ְכדֵׂ ת ְותַּ ְפִׁשי  ִרְצפַּ  נַּ

 ָעֶליהָ   ָדְרכּו לֹא  ְכִאלּו

עֹוָלם.   מֵׂ

י ם  זֹאת ֶאְדֶחה  ְואּולַּ עַּ ֶחֶרת.  ְלפַּ י  אַּ ֲחרֵׂ ֹכל, אַּ  הַּ

ִין  ּך  ֶאְפָׁשר ֲעדַּ לֵׂ לֹונֹות,  ְוגַּם ֹפה, ְלהַּ חַּ  הַּ

ר, יֵׁׂש ִין  לֹומַּ ְרָכם םרֹוִאי ֲעדַּ  דַּ

 ִמֶזה,   ְוחּוץ  ָהעֹוָלם. ֶאת

ִשיר ֶזה.   הַּ  הַּ

ֲהָבה.   ָהָרצּוף  ְותֹוכֹו  אַּ

. 
 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

 המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.

 
 

 

 על השירים: יצחק ברוכי 
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